Obrazec »de minimis«

Nadomestna izjava za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, skladno s 47. členom Uredbe predsednika
republike št. 445 z dne 28. 12. 2000
(Enotno besedilo zakonskih določb in pravil o upravni dokumentaciji)

Podpisani/-a:
RAZDELEK 1 - Informacije o prijavitelju
Lastnik/-ica /
zakoniti/-a zastopnik/ca podjetja

Ime in priimek

Datum rojstva

Občina stalnega prebivališča

Poštna št.

Občina rojstva

ul.

Pokr.

št.

Pokr.

št.

Pokr.

kot lastnik/-ca / zakoniti/-a zastopnik/-ca podjetja:
RAZDELEK 2 - Informacije o podjetju
Podjetje

Ime / Naziv podjetja

Pravnoorganizacijska oblika

Registrirani sedež

Občina

Poštna št.

Podatki o podjetju

Davčna številka

ID za DDV

ul.

Na podlagi določb Pravilnika
Pravilnik

Naslov:

Številka in datum upravne odločbe o
odobritvi

Objavljeno v Uradnem listu
dežele

PRAVILNIK O MERILIH IN NAČINIH
UVELJAVLJANJA
PRAVICE
DO
NADOMESTILA ŠKODE, KI JO POVZROČIJO
PROSTOŽIVEČE ŽIVALSKE VRSTE V
KMETIJSTVU, ŽIVINOREJI, NA OBJEKTIH,
POSTAVLJENIH
NA
OBDELANIH
POVRŠINAH, PAŠNIKIH IN NA VOZILIH, TER
O MERILIH IN NAČINIH DODELJEVANJA
SUBVENCIJ
ZA
OHRANITEV
IN
VALORIZACIJO ZNAČILNIH RASTLINSKIH
KONSTRUKCIJ, T.I. BRESSANE IN ROCCOLI,
SKLADNO S ČRKAMI A), B) IN E) PRVEGA
ODSTAVKA 10. ČLENA TER ČRKO A BIS)
PRVEGA
ODSTAVKA
39.
ČLENA
DEŽELNEGA ZAKONA 06/2008.

UPD št. 23 z dne 7. 2. 2018

št. 8 z dne 21. 2. 2018

za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo (EU) 717/2014 Evropske komisije z dne
27. 6. 2014 (objavljeno v Uradnem listu Evropske unije št. 190/45 z dne 28. 6. 2014);
ob upoštevanju naslednjih Uredb Komisije:
Uredba 1407/2013 o pomoči po pravilu »de minimis« (splošna)
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Uredba 1408/2013 o pomoči po pravilu »de minimis« za kmetijski sektor
Uredba 717/2014 o pomoči po pravilu »de minimis« za sektor ribištva
Uredba 360/2012 o pomoči po pravilu »de minimis« za storitve splošnega gospodarskega pomena
(SSGP);
OB UPOŠTEVANJU Navodil za izpolnjevanje te izjave (Priloga 1),
SEZNANJEN/-A tudi s kazensko odgovornostjo v primeru podajanja lažnih izjav, ponarejanja listin in njihove
uporabe ter s posledičnim preklicem odobrenih sredstev zaradi lažne izjave v skladu s 75. in 76. členom UPR št.
445 z dne 28. 12. 2000 (Enotno besedilo zakonskih določb in pravil o upravni dokumentaciji),
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IZJAVLJAM,
Razdelek A - Oblika podjetja
 da podjetje ni nadzorovano in ne nadzoruje, niti neposredno niti posredno3, drugih podjetij.
 da podjetje, tudi posredno, nadzira spodaj navedena podjetja z registriranim sedežem v Italiji:
(Naziv in podatki o podjetju) (po potrebi kopirajte spodnjo preglednico)
Informacije o nadziranem podjetju
Podjetje

Ime / Naziv podjetja

Pravnoorganizacijska oblika

Registrirani sedež

Občina

Poštna št.

Podatki o podjetju

Davčna številka

ID za DDV

ul.

št.

Pokr.

 da podjetje, tudi posredno, nadzirajo spodaj navedena podjetja z registriranim sedežem ali poslovno enoto v
Italiji:
(Naziv in podatki o podjetju) (po potrebi kopirajte spodnjo preglednico)
Podatki o podjetju, ki izvaja nadzor nad prijaviteljem
Podjetje

Ime / Naziv podjetja

Registrirani sedež

Občina

Poštna št.

Podatki o podjetju

Davčna številka

ID za DDV

3

Pravnoorganizacijska oblika

ul.

Pojem nadzora za namene te izjave je opredeljen v Navodilih za izpolnjevanje (Razd. A)

št.

Pokr.
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Razdelek B - Spoštovanje zgornje meje
1) da se poslovno leto (davčno leto) podjetja, ki ga zastopam, začne dne ______________ in zaključi dne _________;
2)
 2.1 - da podjetje, ki ga zastopam, v tekočem poslovnem letu in dveh predhodnih poslovnih letih ni bilo v
postopku združitve, pripojitve, razdelitve, prenosa dela podjetja;
 2.2 - da je bilo podjetje, ki ga zastopam, v tekočem poslovnem letu in dveh predhodnih poslovnih letih v
postopku združitve, pripojitve, razdelitve, prenosa dela podjetja; izjavljam tudi, da so podjetja, vključena
v omenjene postopke, prejela pomoči po pravilu »de minimis« in da se po izvedbi teh postopkov prijavitelju
dodelijo naslednje pomoči:
(Po potrebi dodajte vrstice)

Podjetje, ki mu je bila dodeljena
pomoč po pravilu »de minimis«

DŠ podjetja, ki mu je bila
dodeljena pomoč po
pravilu »de minimis«

Identifikacijska
številka
priglasitve
načrta pomoči
(COR) 2

Postopek3

Znesek pomoči, ki se
dodeli zastopanemu
podjetju4

1
2
3

3) da je podjetje, ki ga zastopam, v prejšnjem poslovnem letu koristilo v nadaljevanju navedene samodejne ali polsamodejne oblike pomoči5, ki se dodelijo po samodejni ali pol-samodejni shemi, oziroma da je z davčno napovedjo
prijavilo v nadaljevanju navedene olajšave po pravilu »de minimis«6, ki jih je treba upoštevati pri določitvi dopustne
zgornje meje:
(Po potrebi dodajte vrstice)
Uredba EU (o pomoči po
pravilu) »de minimis«

Vrsta napovedi

Leto uporabe ali
leto davčne napovedi7

Znesek pomoči po pravilu »de
minimis«

1
2
3

Razdelek C - področja poslovanja podjetja

2

Navedite identifikacijsko številko načrta pomoči iz registra RNA (RNA-COR), registra SIAN (SIAN-COR) oziroma številko iz sistema SIPA, ki
so navedene v odločbi o odobritvi pomoči po pravilu »de minimis« iz preglednice.
3 Navedite postopek, v katerega je bilo vključeno podjetje, in sicer združitev, pripojitev, razdelitev ali prenos dela podjetja.
4 Za navedbo ustreznega zneska pomoči glej Navodila za izpolnjevanje (Razdelek B).
5 Pojma »samodejne oblike pomoči« in »pol-samodejne oblike pomoči« za namene te izjave sta opredeljena v Navodilih za izpolnjevanje
(Razd. B)
6 V preglednico je treba vpisati samo samodejne in pol-samodejne oblike pomoči, ki se uporabijo po pravilu »de minimis«. Tudi pri prijavi
davčnih olajšav je v davčni napovedi treba navesti zgolj tiste, ki so se uporabile po pravilu »de minimis«.
7 Navedite leto uporabe pomoči po t.i. pol-samodejni shemi. Če je bila pomoč po t.i. samodejni shemi, dodeljena po pravilu »de minimis«,
koriščena v obliki davčnih olajšav, je treba v ustreznem polju navesti leto zadevne davčne napovedi.
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 da podjetje, ki ga zastopam, posluje samo v gospodarskih sektorjih, upravičenih do financiranja;
 da podjetje, ki ga zastopam, posluje tudi v gospodarskih sektorjih, ki so izvzeti, a razpolaga z
ustreznim sistemom ločevanja dejavnosti oziroma razlikovanja med stroški;
 da podjetje, ki ga zastopam, posluje tudi v gospodarskem sektorju »cestnega tovornega prevoza za
tretje osebe«, a razpolaga z ustreznim sistemom ločevanja dejavnosti oziroma razlikovanja med stroški.

Razdelek D - pogoji kumulacije
 da v povezavi z istimi »upravičenimi stroški« podjetje, ki ga zastopam, NI prejelo drugih oblik državnih
pomoči;
 da je v povezavi z istimi »upravičenimi stroški« podjetje, ki ga zastopam, prejelo spodaj navedene oblike
državne pomoči:

št.

Pravna ali
upravna
podlaga za
olajšavo

Dajalec pomoči

Upravna
odločba o
odobritvi

Uredba o skupinskih
izjemah (in zadevni
člen) ali sklep Komisije
EU8

Intenzivnost pomoči

Dovoljena

Uporabljena

Znesek, vpisan
na stroškovno
postavko ali v
načrt

1
2
SKUPAJ

Razdelek E - Pomoč po pravilu »de minimis« v obliki posojila ali jamstva
 da podjetje, ki ga zastopam, ni v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti, oziroma da v skladu z
nacionalno zakonodajo ne izpolnjuje meril za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo
njegovih upnikov;
za velika podjetja:
 da je podjetje, ki ga zastopam, razvrščeno v bonitetni razred, ki ustreza vsaj stopnji B-.

IZJAVLJAM tudi,
da sem seznanjen/-a in soglašam z vsebino obvestila o varstvu osebnih podatkov, podanega skladno s 13. členom
ZU št. 196 z dne 30. 6. 2003 in 13. členom Uredbe EU 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), ki
je navedeno na dnu tega obrazca.
Kraj in datum............
S spoštovanjem.
Lastnik / zakoniti/-a zastopnik/-ca podjetja

___________________________________

8

Navedite podatke o uredbi (npr. Uredba o skupinskih izjemah 651/14) oziroma sklep Komisije, s katerim je bila priglašena pomoč odobrena.

Obrazec »de minimis«

Skladno z 38. členom UPR št. 445 z dne 28. 12. 2000 to izjavo podpiše izjavitelj/-ica v navzočnosti odgovorne uradne
osebe oziroma jo podpiše in pošlje pristojnemu uradu skupaj z neoverjeno kopijo svojega osebnega dokumenta.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
po Uredbi (EU) 2016/679 in ZU 196/2003.
S tem obvestilom je izpolnjena obveznost obveščanja po 13. členu Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: uredba) o varstvu osebnih
podatkov, ki jih posamezniki ali pooblaščene osebe posredujejo v zvezi s postopkom, za namene katerega so bili osebni podatki zbrani.
Skladno s 1. členom uredbe imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
 osebni podatek: je kateri koli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo (posameznika); določljiva fizična oseba
je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z uporabo identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka,
podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko,
kulturno ali družbeno identiteto navedene fizične osebe;
 obdelava: vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi
ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje
s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Ime in kontakt upravljavca
osebnih podatkov
Kontakt pooblaščene
osebe za varstvo
podatkov (RPD)
Kontakt obdelovalca
osebnih podatkov

Namen in obveznost
obdelave
Način obdelave
Prejemniki in kategorije
prejemnikov osebnih
podatkov
Obdobje hrambe osebnih
podatkov

Temeljne pravice
posameznika in možnosti
uveljavljanja pravic

Predsednik dežele Furlanije - Julijske krajine
Trg Unità d'Italia 1, 34121 Trst
Tel. +39 040 377 3773710
e-pošta: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (RPD) je dosegljiva na naslednjem naslovu: Trg Unità d'Italia 1,
34121 Trst.
e-pošta: privacy@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it
SOCIETA’ INSIEL S.p.A.
Ul. sv. Frančiška Asiškega 43
34133 Trst
tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333
e-pošta: responsabile.trattamento@insiel.it
Zahtevani osebni podatki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti iz upravnega postopka, ki ga urejata
zakon in izvedbeni pravilnik.
V primeru neizpolnjevanja obveznosti posredovanja zahtevanih podatkov ne bo mogoče uvesti upravnega
postopka, če so ti podatki nujni za vodenje ugotovitvenega postopka.
Obdelava se izvaja samodejno in/ali ročno ob spoštovanju varnostnih ukrepov, prilagojenih tveganju.
Sprejeti varnostni ukrepi so namenjeni preprečevanju dostopa, posredovanja, spreminjanja ali uničenja
osebnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb.
Vaši osebni podatki se bodo lahko posredovali drugim javnim institucijam za namene izpolnjevanja
obveznosti, ki izhajajo iz vzpostavitve nacionalnih registrov, za prijavljanje nepravilnosti in preverjanje. Prav
tako bodo lahko podatki posredovani osebam, ki so imenovane na podlagi deželnih predpisov in področnih
postopkov.
Osebni podatki se hranijo za obdobje 15 let od vnosa v arhivsko skladišče, razen če področni predpisi ne
določajo drugače.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja naslednje pravice:
 pravico dostopa do svojih podatkov in informacij v njih;
 pravico popravka nepravilnih osebnih podatkov, brez neupravičene zamude, ter popravka ali
dopolnitve nepravilnih in nepopolnih podatkov;
 pravico pritožbe, naslovljene na varuha osebnih podatkov;
 pravico omejitve obdelave, ki se lahko uveljavlja v enem od naslednjih primerov (po prvem
odstavku 18. člena pravilnika):
o posameznik uveljavlja pravico oporekanja točnosti podatkov toliko časa, kot je potrebno, da
lahko upravljavec preveri njihovo točnost;
o če obdelava ni zakonita, lahko posameznik oporeka izbrisu osebnih podatkov in prosi za
omejitev njihove uporabe;
o čeprav upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, jih posameznik
potrebuje za namene preverjanja, uveljavljanja in zaščite neke pravice pred sodiščem;
o posameznik ugovarja obdelavi podatkov v skladu s prvim odstavkom 21. člena, dokler se ne
preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki.
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To obvestilo je podano skladno z Uredbo (EU) 2016/679 in Zakonsko uredbo 196/2003 ter se začne uporabljati od 25. 5. 2018 in nadomešča
katero koli drugo obvestilo ali določbo o obdelavi osebnih podatkov za namene tega postopka.

